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Osteovit D3 forte 100 tabl MOCNE KOŚCI OSTEOPOROZA
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

calcium

Zastosowanie Osteoporoza

Opis produktu
 

Opis

Osteovit D3 forte jest preparatem z witaminą D3 i wapniem, który poprawia kondycję osób dojrzałych i starszych. Zapobiega
osteoporozie, zmniejsza ryzyko złamań, wspomaga układ nerwowy i wzmacnia odporność.

Działanie

Działanie witaminy D3 polega na regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie. Wapń w diecie pochodzi głównie z nabiału,
ale pozyskiwany z żywności może nie wystarczyć (zwłaszcza osobom starszym i dzieciom).

Dzięki suplementacji witaminy D3 i wapnia można się ustrzec przed łamliwością kości, osteoporozą i utratą siły w mięśniach. Te dwa
składniki chronią też przez zaburzeniami pracy receptorów nerwowych i zwiększają odporność organizmu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Witamina D3 i wapń w tabletkach mogą być suplementowane stale.

Zalecana dawka Osteovitu forte wynosi 2 tabletki w ciągu doby. Należy go zażywać rano i wieczorem w czasie posiłku.

Skład

węglan wapnia 1475 mg, co odpowiada 500 mg jonów wapnia (Ca2+); celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy (substancja
dodatkowa, substancja wypełniająca); stearynian magnezu (substancja dodatkowa, substancja przeciwzbrylająca);
hydroksypropylometyloceluloza (substancja dodatkowa, substancja wiążąca); alkohol poliwinylowy (PVA) (substancja dodatkowa,
substancja wiążąca); sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana (substancja dodatkowa, nośnik);
witamina D (w postaci witaminy D3 – jako cholekalcyferol) – 25 μg (1000 j.m.)
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 Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety, ani zdrowego trybu życia. Preparat powinien
być przechowywany w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Informacja dla chorych na celiakię: preparat bezglutenowy.

Nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ASA
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